
IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70 
E-pošta: info@nm-kloster.si; 
www.nm-kloster.si
p. KRIZOSTOM 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah 
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak 
dan po jutranji in večerni sveti maši. 
V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

MAŠE v nedeljo: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
19.00 (v zimskem času ob 18.00). 
Ob delavnikih: ob 8.00 in 19.00 (z. č. ob 18.00).

PODRUŽNE CERKVE ob 10. uri: 
SMOLENJA VAS - 2. nedelja v mesecu; 
POTOV VRH - 3. nedelja v mesecu; 
VELIKI SLATNIK - 4. nedelja v mesecu; 
GOTNA VAS - 5. nedelja v mesecu.

KRSTI so prvo nedeljo v mesecu med mašo 
ob 11.30 oz. po dogovoru. Prijavite se vsaj dva 
tedna prej v pisarni (s seboj prinesite rojstni list 
in družinsko knjižico). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

POROKO prijavite vsaj mesec dni prej. 
S seboj prinesite krstni in samski list ter potrdilo 
o opravljenem tečaju priprave na zakon.

POGREB najprej prijavite na pogrebnem zavodu, 
kjer se dogovorite za cerkveni obred, nato 
ostalo uredite v naši župnijski pisarni.

TIHA ADORACIJA pred NAJSVETEJŠIM je 
vsak petek po večerni sv. maši.

Oznanila
klostrska

550 let prihoda franèiškanov v NM
30.10.1469 - 30.10.2019

 

3. adventna nedelja 
16. december 2018  št. 

 

 SREČANJE ZA FANTE IN MOŽE: v torek, 18. 12., ob 19.30. DOBRODOŠLI! 
 

 KOLEDARJI, DRUŽINSKA PRATIKA, VOŠČILNICE OD KARITAS:  vse to 
dobite v župnijski pisarni. Obnovite pa tudi lahko naročnino za Družino 
(109,20 €,če plačate do konca januarja 2019 pa le 104 €), Ognjišče (33,50€)  
in Mohorjevke (prednaročilo šest knjig za 2020 je 48 €, samo Mohorjev 
koledar – 18€).  
 

 KONCERT BOŽIČNIH PESMI PRED POLNOČNICO:  Frančiškanski župnijski 
zbor sv. Lenart z zborovodjem Matevžem Novakom in organistko 
Snežko Podpečan vabi na predpolnočni božični koncert z začetkom, 24. 
12. ob 23.20 – nato sledi polnočna sv. maša. Vljudno vabljeni! 
 

 ROMARSKI IZLET – OGLED JASLIC: tudi letos se bomo podali na ogled 
jaslic in sicer v Laško, Celje in Vojnik, ki je zadnja leta v času božično-
novoletnih praznikov še posebej živahen. Prijavite se v župnijski pisarni; 
cena prevoza je 10 € za odraslo osebo in 5 € za otroke. 
 

 PRVOMAJSKO ZAHVALNO ROMANJE od 28. 4. do 1. 5. 2019: danes, 2. 12., 
pričenjamo sprejemati prijave za na romanje, ko se bomo skupaj zahvalili 
za milosti misijona, ki smo jih prejeli. Pot nas bo vodila v Dubrovnik, 
Budvo, Kotor, Marijino svetišče Gospa od Škrpjela v zalivu Boka 
Kotorska. Ob povratku domov se bomo ustavili še pri Kraljici miru v 
Medžugorju. Cena romanja je 290€; ob vpisu vplačate 80€.  

 

»'on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, 
da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve 

pa sežgal z neugasljivim ognjem.' Tako je torej Janez še z 
mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij.« (Lk  2,4-6). 



3. ADVENTNA –  
VRISKAJTE IN VESELITE SE 

 

Tretja adventna nedelja je vsa 
prežeta s temo o veselju. Običajno jo 
imenujemo nedelja »laetare« – 
nedelja »veseli se« po besedah sv. 
Pavla iz drugega berila: 
»Veselite se v Gospodu zmeraj; 
ponavljam vam, veselite se.« 
Bog je hotel, da bi zgodovino sveta, 
ki je polna solza in trpljenja, 
spremljalo tudi oznanilo sreče in jo 
kot rdeča nit povezovalo od začetka 
do konca. Gre za ljudstvo, ki je sredi 
drugih ljudstev nosilec obljube luči in 
veselja. 
Pred Jezusom je bilo izraelsko 
ljudstvo. V prvem berilu slišimo 
besede, s katerimi prerok Sofonija 
spominja izvoljeno ljudstvo na 
njegovo poslanstvo in skuša v njem 
spet prebuditi upanje in pogum: 
»Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael! 
Vesêli in raduj se iz vsega srca, hči 
jeruzalemska!« 
Vriskaj, vzklikaj, veseli se. V psalmu 
po berilu je to izjemno besedišče 
obogateno še z drugimi izrazi: 
»Gospod je moja moč in moja pesem, 
v njem je moja rešitev. Z veseljem 
boste zajemali vodo iz studencev 
odrešenja … Vzklikajte in vriskajte 
sionski prebivalci.« 
Po Jezusovem prihodu pa je 
znamenje veselja med narodi 
krščansko občestvo. Prve angelove 
besede Mariji, novi »sionski hčeri«, 

so: »Veseli se, milosti polna!« Sv. 
Pavel, kakor smo slišali, to povabilo 
razširi na vse kristjane, ko jim pravi: 
»Veselite se v Gospodu zmeraj; 
ponavljam vam, veselite se!« 
 

Br. Raniero Cantalamessa OFMcap 
 

BOŽIČNA 9-DNEVNICA   

Kralja, ki prihaja, pridite molimo! – 
spev, ki odmeva v teh dneh, 9 dni 
pred božičem, naj nas res napolni s 
hrepenenjem po Odrešeniku. 
 

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM 
 

Vabljeni k sveti spovedi pred 
božičnimi prazniki. Od ponedeljka 
do četrtka bomo spovedovali otroke 
v času veroučnih ur; zjutraj in zvečer 
med sveto mašo pa vse ostale. 
Prosimo, ne čakajte na zadnje dni. 
 

DEŽURSTVO V SPOVEDNICI  
od 7.30 do 12h in od 14h do 19h  
pa se prične s petkom, 21. 12. 

 

MARIJA ROMARICA 
 

Tudi letos bo romala Marija romarica 
od družine do družine. Lahko se pri eni 
družini zbere več družin. Prosimo, 
prijavite se v zakristiji za prejem 
Marijinega kipa, še so prosti dnevi. 
 

LUČ MIRU – SKAVTI 
 

Naši skavti bodo delili Lučko miru po 
vseh svetih mašah v nedeljo, 23. 12.. 
Podprite njihovo prizadevanje. 
 
 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

22. 12.: Belokranjska cesta, Gotna vas, 
Ob potoku in Jedinščica. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
3. ADVENTNI TEDEN 2018 

NEDELJA 
 

16.  december 
 

3. ADVENTNA NEDELJA 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA - ZAČETEK  

7.00  za + Ivana SMOLIČA, obl. 
8.30  za župljane 
10.00  za + Lojzko in Ivana DRENIK 
11.30  za + Ivana KARLIČA, obl. 
18.00  za + PRUSOVE in ZAJČEVE 

PV 10 za + iz družine BELE in + Alojza MIHALIČA 

PONEDELJEK 
sv. Viviana, opatinja 

17. december 

8.00  za + Marijo SUHOREPEC in  + Ano JAKŠA 

18.00  za + Slavka in starše BRULC 

TOREK 
sv. Vunibald, opat 

 

18. december 

8.00  za + Ignacija GREGORČIČA, obl. 

18.00  za + Borisa ILOVARJA 

SREDA 
sv. Anastazij, papež 

19.  december 

8.00  v  zahvalo in za zdravje 
18.00  za + starše in brata GLIHA 
BOL 19.30 za blagoslov ob jubileju in za zdravje 

ČETRTEK 
sv. Dominik, opat 

20. december 

8.00  za + Marijo HOČEVAR, mamo p. Tomaža 

18.00  za + starše KUHELJ in KRAMAR 

18.00  za + Alojzijo RAPUŠ, 30. dan 
18.00  v  zahvalo  

PETEK 
sv. Peter Kanizij, duhovnik 

in cerkveni učitelj 
21.  december 

8.00  za + Ivana FERKOLJA 

8.00  za + Marijo Božo STRMŠEK, obl. 

18.00  za + tete ŠIŠKA 

SOBOTA 
sv. Hunger, škof 
22. december 

8.00  za + iz družin PRIMC in STANIŠA 
8.00  za  + Marijo Hočevar 

18.00  za  +  Davida ZVER-a 
 

NEDELJA 
23.  december 

 
4. ADVENTNA NEDELJA 

 
 

7.00  za + iz družine LONČARIČ 
8.30  za župljane 
10.00  za + iz družin NOSE, KRALJ in LUZAR 
11.30  za + Jožefo PATE in + starše STRUNA 
18.00  za zdravje družin KLOBUČAR in RIJAVEC 

VS 10 za + Franca RADEŽA 


